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Não estamos alegres,
É certo,

Mas também por que razão
Haveríamos de ficar tristes?

O mar da história
É agitado.

As ameaças
E as guerras

Havemos de atravessá-las.
Rompê-las ao meio,

Cortando-as
Como uma quilha corta

As ondas.
(Маяковский)
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PARTE I
 Pré- Socráticos.
 Sofistas
 Sócrates.
 Platão.
 Aristóteles.
 Helenismo.
 Santo Agostinho.
 São Tomás de Aquino.
 Revolução Científica
 René Descartes.
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PRÉ - SOCRÁTICOS

 Principais filósofos Pré-socráticos:
 Tales de Mileto (água).
 Anaximadro de Mileto (ápeiron).
 Anaxímenes de Mileto (o ar).
 Pitágoras de Samos (os números).
 Heráclito (o Lógos / o fogo).
 Parmênides (o Ser).
 Demócrito (os átomos).
 Empédocles (os quatro elementos).
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PRÉ-SOCRÁTICOS

 Os pré-socráticos são também conhecidos 
como filósofos da natureza.

 Pretendiam encontrar a origem (arché) de 
todas as coisas.

Esses primeiros filósofos debatiam e buscavam, racionalmente, 
o elemento (princípio, substância primeira) originador, 
sustentador e finalizador de todas as coisas. 
Em grego, o elem
ento originador é chamado Arché (ἀρχή) ou Physis (Φυσις). 
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OS SOFISTAS
1. PROTÁGORAS
2. GÓRGIAS
• PRINCIPAIS TEMAS DOS SOFISTAS:
• Relativismo: não existem verdades absolutas.
• Subjetivismo: a verdade é a verdade de cada um.
• Redução do conhecimento à opinião.
• A linguagem: torna verdadeiros os argumentos através da 

argumentação.
• A oposição entre nomos (convenção) e physis (natureza).
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PRINCIPAIS SOFISTAS:

• Protágoras – o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são porque são,
daquelas que não são porque não são (fr. 1, in Platone, Teeteto, 152a). Isso significa que a
qualidade de todas as coisas depende de como o homem as vê e as julga.

I. Medida, são as normas de juízo e coisas, são as experiências.
II. Por homem, entenda-se o indivíduo particular, cada homem e por coisas, todos os

objetos captados pelos sentidos.
III.Visto que tudo é relativo, não existe um verdadeiro absoluto, mas o relativo mais útil.

O sábio é aquele que reconhece e escolhe esse relativo mais útil.

• Górgias – afirma a ruptura entre pensamento e ser. Existe o não-ser. O ser das coisas, em
verdade, é pura ilusão.
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SÓCRATES

MÉTODO: Ironia e Maiêutica.
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SÓCRATES (470 – 399 a.C.):
IDEIAS CENTRAIS

a) Em franca oposição aos sofistas, Sócrates afirma que existem sim verdades
absolutas (universais).

b) O homem é a sua alma e a alma é o eu consciente e a sede do conhecimento.
c) A virtude é conhecimento. Só o sábio é feliz. A consciência de não saber é pré-

requisito essencial para se iniciar um percurso de busca capaz de levar o homem
ao autoconhecimento. O sábio reconhece: só sei que nada sei.

d) A supremacia da racionalidade (autodomínio: conhece-te a ti mesmo) sobre a
animalidade.

e) A felicidade consiste em alcançar o conhecimento.
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f) ÉTICA: ética racionalista. O saber pressupõe o querer (se eu sei o que é certo, não faço
o que é errado). A origem do erro são a ignorância (não saber de não saber) e o erro de
cálculo (pensar que seja possível tirar um bem de um mal).
Para os gregos, de uma maneira geral, não existe ruptura entre razão e vontade.

g) MÉTODO SOCRÁTICO: método dialético. Consiste em purificar a alma dos vícios da
ignorância através do diálogo. É composto de duas partes: a ironia (refutação), consiste
em destruir (pars destruens) as pretensões de sabedoria de seu interlocutor, fazendo
emergir a dúvida e a maiêutica (parto das ideias), ou seja, Sócrates conduz o seu
interlocutor à verdade que existe dentro de cada homem. Fá-lo à luz da experiência de
inúmeros casos particulares até chegar ao conceito, à verdade válida em modo universal.

11



PLATÃO (428 -348 a. C)

CONHECIMENTO (Mundo das ideias e mundo material).

TEORIA DA REMINISCÊNCIA → Conhecer é relembrar

DUALISMO (Corpo / alma).

HOMEM JUSTO →Homem virtuoso → domínio racional 

sobre o desejo e a cólera.

POLÍTICA → a cidade justa é governada pelo rei filósofo.
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a) O TERMO IDEIA

 Sentido moderno – Quando usamos o termo ideia, usamo-lo no sentido de
representação mental, plano, pensamento ou lembrança.

 Para Platão – Platão faz um uso técnico do termo ideia (em grego, eidos / idea),
significando a forma inteligível, ou seja, aquilo a que o nosso pensamento se
dirige em estado puro. Ideia é sinônimo de essência, de forma. É a indicação da
realidade suprassensível. Em verdade, as ideias são aquilo que o próprio
pensamento pensa.
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b) PARMÊNIDES E HERÁCLITO – A reflexão filosófica de Platão se coloca na convergência
entre Heráclito e Parmênides. De Heráclito, Platão assume a tese de que o mundo sensível é
marcado por mudanças e pelo devir, portanto, sujeito a imperfeições e erros. De
Parmênides, acolhe a doutrina de que o Ser é, ou seja, o Ser é imutável, eterno e perfeito,
portanto, coincide com o Mundo das Ideias. Para Heráclito (nascido uma geração após
Xenófanes e uma antes de Parmênides) todas as coisas estão em movimento e este se
processa através de contrários. Ele afirma que a realidade é devir, isto é, mudanças
contínuas. Nada permanece igual a si mesmo. A sabedoria humana liga-se ao Logos, que em
Heráclito, é representada pelo elemento fogo. Tudo foi feito pelo fogo e tudo se consome
por ele (o fogo destrói e é destruído). Em Heráclito, temos a constatação de que uma guerra
permanente (que gera harmonia) constitui a realidadePara Parmênides (o auge da sua
existência, talvez, tenha se dado pelo ano 500 a.C.), a realidade permanece igual a si
mesma. Nada muda. Existe o Ser e este é o caminho da certeza.
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